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      Prosinec

Letos opět slavíme příchod Božího Slova,
které se stalo tělem, Božího Syna, který se stal
malým dítětem, synem Marie z Nazareta. 

Kdo  miluje,  snaží  se  znovu  navázat
kontakt,  začít  s druhým  mluvit,  prolomit
bariéru, obnovit vztah. Kdo miluje, nehledí na
to,  že  z  druhé  strany  panuje  mlčení.  Kdo
miluje, nepřistupuje na hru tiché domácnosti,
neříká „když ty nemluvíš se mnou, já nebudu
mluvit  s  tebou“.  Malé  betlémské  dítě,  Boží
Slovo,  je  neustálý,  nikdy  nekončící pokus
o znovunavázání vztahu.

Je  to  Boží  odpověď  na  naše  volání,  ale
zároveň  i otázka:  „Najde  se  pro  mne  místo
mezi lidmi, po jejichž lásce toužím? Chce se
mnou  někdo  mluvit?“  Kéž  dokážeme
odpovědět... Krásné a požehnané Vánoce.

P. Wiesław Kalemba
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V PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Dobrý Bože, Vánoce jsou za dveřmi.
Odveď mého ducha ode všech starostí, které na mne ještě doléhají.
Otevři mé srdce tajemství, jež budeme slavit za několik dní.
Ať tyto svátky neprojdou jen tak kolem mě, jak se to k mé lítosti stalo už tolikrát.
O Vánocích budeš společně se mnou oslavovat nový počátek, protože v ten čas se narodil
tvůj Syn z Panny Marie.
A tak ti chci odevzdat všechno staré opotřebované, abys mě od toho osvobodil.
Rád bych ti odevzdal i svou vinu a to všechno co nebylo letos dobré.
Přijmi  ode  mne všechno co  mě tíží,  abych mohl  o  Vánocích  prožívat  skutečně  nový
počátek.
Dej ať dokážu nově přistupovat k těm, se kterými budu o Vánocích, ale i k těm, s nimiž
začnu spolupracovat zase po svátcích.
Naplň všechny lidi, kteří se mnou sdílejí obyčejný život,duchem nového počátku.
Osvoboď je ode všeho co je tíží, a v narození svého Syna jim ukaž, že nejsou spoutaní
minulostí, ale že ty s námi začínáš každý den nanovo, protože tvoje láska vše obnovuje.

Převzato z publikace „Moje modlitební kniha“ od Anselma Grüna.
František Mazura

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK – PROSTŘI MÍSTO U VÁNOČNÍHO STOLU HLADOVĚJÍCÍMU DÍTĚTI

Jestliže  nevíte,  co  darovat  letos  pod
stromeček, máme pro vás tip na dárek, který
udělá radost  všem lidem dobré vůle a  navíc
reálně mění lidské životy. Hnutí Mary´s Meals
pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí
na  celém světě.  Poskytuje  jim  vydatné  jídlo
v místě jejich vzdělávání,  aby se mohly lépe
soustředit a hodně se toho naučily. To přináší
naději  příští  generaci  a  doslova  zachraňuje
životy.  Letos  o Vánocích  se  můžete  k  hnutí
připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních
talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím
zajistíte  jídlo  jednomu  dítěti  na  celý  školní
rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu na eshopu hnutí
Mary´s  Meals  zde: https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-
stolu/, případně navštivte www.mistouvanocihostolu.cz.

za Mary's Meals Veronika Miškaříková
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Jako každý rok nás  hned po Novém roce  čeká Tříkrálová  sbírka.  Pokud se sejde

dostatek koledníků a asistentů, pak k vám dorazíme v sobotu 7. ledna 2023. Oficiálně
sbírka trvá od  1. do 15. ledna 2023. Těšíme se na setkání s vámi. Začněme nový rok
dobrým skutkem, společnými  silami  dokážeme,  že  každá  koruna pomáhá tam, kde  je
potřeba.  Děkujeme  za  podporu  Tříkrálové  sbírky.  Podpořit  nás  můžete  také  on-line,
bezhotovostně  nebo  sledováním  Tříkrálového  koncertu.  Stále  hledáme  malé  i  velké
koledníky, děti i dospělé. Dejte o sobě prosím vědět!

Lída Kladivová, tel.: 702436133
ZA PAPEŽEM DO LISABONU!

Na  přelomu  července  a srpna  roku  2023  se  budou
v Lisabonu konat  Světové dny mládeže.  Mladí  lidé z  celého
světa  se  sejdou,  aby  se  setkali  s  živým Ježíšem Kristem ve
společenství svých vrstevníků.

Pro  poutníky  je  připraven  bohatý  program,  setkají  se
například  s  portugalskou  církví,  poznají  místní  kulturu
a spiritualitu,  stráví  čas  v  hostitelských  rodinách  a  mnoho
dalších  aktivit.  Cílem  setkání  je  zažít  pravou  křesťanskou
radost,  povzbudit  a  prohloubit  svůj  duchovní  život  a  získat  nadšení  a  motivaci  do
všedních dní. Vyvrcholením setkání je společné slavení vigilie a mše svaté s papežem
Františkem.

Celým  setkáním  nás  bude  provázet  Panna  Maria,  která  po  Zvěstování  nezůstává
doma, ale nese Ježíše, kterého počala z Ducha svatého, svojí příbuzné Alžbětě.

Papež  František  se  již  přihlásil,  jako  první  poutník.  Proto  i  my  jsme  otevřeli
přihlašování do české skupiny poutníků. Více na www.svetovednymladeze.cz

Jakub Kladivo

PAPÍRNICTVÍ U KOSTELA

Vážení a milí farníci,
asi všichni víte, že prodejna papírnictví v Kostelní

ulici  ukončila  svou  činnost  k  18.11.2022.  Ráda  bych
touto  cestou  chtěla  poděkovat  všem,  kteří  prodejnu
navštěvovali, byla pro mě totiž druhým domovem. Když
jsem tu v roce 2001 začínala prodávat, bylo to pro mě
těžké, ale za půl roku jsem si zvykla. Lidičky mi vůbec
nevadili,  ba naopak,  jen sortiment prodejny byl velice
rozsáhlý.
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Chtěla bych zejména poděkovat panu faráři Oldřichu Kučerovi, který mě podporoval
a dodával odvahu a sílu k práci. Děkuji také dvěma nejmenovaným lidem, kteří mi práci
v prodejně přáli a díky nimž jsem se přihlásila do konkurzu.  Přineslo mi to do života
hodně nového. Děkuji také panu faráři Kalembovi za to, že smlouvu s papírnictvím ještě
o pět let prodloužil.

Pracovala jsem tu 21 let a 7 měsíců, je to kus života, proto ještě jednou moc děkuji
všem a budete mi moc chybět. Ale jak se říká, život jde dál a musím se s tím nějak poprat
a s pomocí Boží to zvládnout.

S pozdravem a vše dobré, hlavně zdraví a Boží požehnání do Nového roku přeje
Zdena Píčová

VZPOMÍNKA NA MAGDU

Dne 15.  listopadu 2022 zemřela  naše  milá sestra  v Kristu
paní Magdalena Kalousová ze Slatiny nad Zdobnicí. 

Narodila  se  14.  července  1948 v Hrušovanech  u Brna  do
zemědělské rodiny. Její rodiče položili pevné základy Magdiny

hluboké víry, které zůstala po celý život věrná.
V době, kdy Magda pracovala jako laborantka a technička na VŠ zemědělské v Brně,

poznala pana Františka Kalouse,  studenta,  kterého už jako manžela následovala v roce
1973 do Slatiny. Společně vychovávali dvě dcery. Pro Magdu byla rodina vždy na prvním
místě, své dcery a svých 5 vnoučat bezvýhradně podporovala a vydatně všem blízkým
pomáhala.

V profesním životě byla pečlivou úřednicí. Zpočátku pracovala jako účetní v několika
zemědělských  družstvech  a  následně  na  pozicích  bankovní  úřednice  v Rychnově  nad
Kněžnou, ale i v Žamberku. V pracovním kolektivu byla vždy velmi oblíbená pro svoji
skromnou, milou povahu. 

Život ale není jen práce, vydatně spolupracovala se slatinskou organizací svazu žen.
Ráda se aktivně účastnila všech akcí - karnevalů, výstav a výletů, které svaz žen pořádal.
Svůj  volný  čas  ráda  trávila  na  zahrádce  a  cestami  na  svou  milovanou  rodnou  jižní
Moravu.

Od roku 2005 po 14 let odpovědně zaznamenávala do farní  kroniky nejdůležitější
události z farnosti. Její hluboká víra ji přiváděla do slatinského kostela na pravidelné mše
svaté i v době, kdy účast na bohoslužbě mohla znamenat vážné potíže s vládnoucí mocí.
V tomto ohledu projevila tato mírná tichá žena obdivuhodnou statečnost! 

Až teprve vážný zdravotní stav zamezil Magdě Kalousové v přímé účasti na mši svaté
v kostele. Čest její památce.

Drahoslava Tůmová
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NEBYL JINÝ TERMÍN?

V neděli 20.listopadu proběhla v kostele sv. Václava v Žamberku mše svátá v duchu
vzpomínek  na  letní  tábor  farnosti  s  názvem  Potáborko.  Nemám  žádných  faktických
připomínek k této akci , ale kladu pouze otázku:

„Skutečně nebyl jiný vhodný termín na tuto vzpomínkovou akci, než neděle Slavnosti
Ježíše Krista Krále?“

Nejen „zpěvu chtiví“, ale i ostatní přítomní, by si v tuto poslední neděli církevního
roku píseň, a neobávám se napsat i hymnus Ježíši Králi rádi zazpívali nebo jen poslechli.
Nestalo se tak! Byli jsme asi jediní v republice, kde se píseň v tuto neděli nezpívala!

Vzpomínám, že i v době nejpřísnějších covidových opatření, kdy se nesmělo sborově
v kostelech zpívat, jsme alespoň v roce 2020, v tuto neděli, zařadili zmíněnou skladbu se
sólovým zpěvem pro oněch pár přítomných, kteří měli objednanou intenci.

Petr Buryška, varhaník

JAK SE TO TAK NĚKDY SEJDE

Taky to tak máte, že někdy nevíte, jak začít psát a pak zase to nejde zastavit? Já tedy
ano, moje maily by mohly povídat. Nezaručuji, že zrovna dnes to bude jinak. 

Před pár dny jel syn Ondřej služebně do Veselí nad Lužnicí, tak jsem se s ním projela
na návštěvu. 

Příběh první
Krátce po mých jedenáctých narozeninách jsme v 6. třídě na základce v Letohradě

dostali novou třídní učitelku, slečnu Evu Hadačovou. Jestli se dá říct o jedenáctileté holce,
že miluje svou o 12 let starší učitelku, tak to je právě to, co jsem k ní brzy cítila. Vysoká
žena s vyčesanými vlasy, nalíčená, některé kusy jejího šatníku jsem schopná popsat ještě
dnes, a ty její boty na podpatku! Gondoly se jim říkalo. Navíc učila češtinu, kterou jsem
měla ráda a pak taky zpěv. Dodnes, když někdo v TV zpívá sólově naši státní hymnu,
vybavuju si její ruku se vztyčenými prsty, jak odpočítává … „země če-e-ská, domov můj,
země če-ská, domov můj“.  Všímejte si, jak to ani operní zpěváci někdy neznají, mohla
bych jmenovat.  

Naše oboustranná důvěra byla zpečetěna tím, že jsem v 9. třídě byla párkrát poctěna
prosbou, abych jí zaběhla přes ulici k „Barvínkom“ pro koláče a cigarety. Cítila jsem se
zcela výjimečně! Čtyři roky se s námi snažila projít úskalími mezi „i“ a „y“, naše třída
byla  na  ZŠ u  nás  její  poslední.  Poté  učila  asi  10  let  ještě  na  Průmyslové  škole  také
v Letohradě. Já jsem začala jezdit na ekonomku, postupem let jsem si pořídila vyčesané
vlasy, zelený kostýmek i ty gondoly, o líčení nemluvě. Zálibu v koláčcích jsem měla snad
od peřinky a na pár let došlo i na ty cigarety :-). Prostě idol, jak má být. Občas jsme se
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potkaly ve městě, vdaly jsme se ve stejný rok, já v květnu, ona v červenci, a zmizely si
z očí. Mockrát jsem si na ni vzpomněla, věděla jsem, že je někde v Jižních Čechách. 

Asi po 30 letech jsme měli  školní  sraz a organizátor
četl  zdravici  od p.  uč.  Evy Vachové Hadačové.  Z celého
dopisu jsem si zapamatovala jen to, že vede chrámový sbor,
hraje  na  varhany,  je  zapojena  do  neokatechumenátu  a  je
aktivní ve farnosti.  Byla jsem paf!  A docvakly mě i  jiné
věci,  jako když se mě bez dalšího komentáře  ptala,  proč
nejsem v SSM, nebo byla na našem koncertě  rytmických
písní  v  Orlovně.  Od  roku  2008  jsem  byla  v  důchodu  a
nějaký  čas  bydlela  u  rodičů.  V  té  době  v  Katolických
novinách vyšel článek, z něhož si pamatuji snad jen jednu
větu,  že bychom měli  pamatovat na své staré učitele.  To
byla poslední kapka, zjistila jsem si adresu a začaly jsme si vyměňovat několikastránkové
dopisy, abychom dohnaly uplynulý čas. Později jsme přešly na telefonáty a několikrát za
rok si voláme. Vyvinulo se z toho hezké přátelství, nabídla mi tykání a teď to je setkání
dvou „zralých“ holek, které mají společná témata a neví, kdy skončit. Ve svém věku je
stále  aktivní,  vede chrámový sbor,  připravuje  koncerty,  každý týden navštěvuje „farní
babinec“…! Bydlí s manželem ve Veselí  nad Lužnicí,  má syna Ondřeje,  který je také
učitel, 3 vnoučata a snachu Kláru. Ta pracuje jako vedoucí, jak jinak, než v Domě sv.
Františka. 

Dřív, než opustím toto téma, zmíním ještě jednoho učitele, pana Jaroslava Lesáka.
Před krátkým časem jsme se s ním ve zcela zaplněném kostele loučili. Dožil se vysokého
věku, jeho rukama prošly stovky dětí, nejen v Žamberku, ale i v okolí. Dojemné, veselé
i laskavé bylo vzpomínání pana Sibery na svého prvního učitele. Muzikanti připravili pro
svého kolegu, muzikanta, opravdovou smuteční slavnost. Manželé Lesákovi s námi často
zpívali i  v chrámovém sboru. A byli jedni z prvních, které jsem v Žamberku poznala,
protože byli v kontaktu s rodinou mého manžela, byli i na naší svatbě. A nemůžu zamlčet
ani to, že díky němu jsme mívali k nedělnímu obědu králíka. Byl v našem okolí jediný,
kdo měl sílu ho popravit. Nejen kvůli tomu na něj s láskou vzpomínám.

Příběh druhý
O Velikonocích v roce 1986, nějaký čas po smrti pana děkana Jana Šimka, přišel do

naší  farnosti  P.  Jindřich  Krink,  svérázný  čtyřicátník,  člověk,  který  možná  mnohým
nesplňoval představy o dostatečně důstojném pánovi. Když mu něco nesedělo, nebral si
servítky a dokázal se ostře vyjádřit, a to na adresu těch nahoře i těch dole. Těch nahoře
častěji. Jeho věta, nepřišel jsem opravovat baráky, ale chrámy Vašich duší, mluví za vše.

6



 Měla  jsem  ráda  jeho  humor,  často  pointa  nebyla  zřejmá  na  první  poslech.
Vzpomínám si na jednu hodinu náboženství v oratoři, kdy se mluvilo o okupaci Římany,
někdo z dětí se ptal, co je to okupace. On s takovým pobaveným pousmáním říkal, víš, to
je jako kdybychom tady měli nějaká cizí vojska a ta nás tady hlídala. Rudý bratr nespal,
naštěstí se dál nikdo neptal. On to byl, kdo přivedl naše kluky k oltáři, od přinesení darů je
do lavice nevrátil.  A nebylo to ani pro něj jednoduché :-). Děti chodívaly v neděli do
prvních lavic,  i  ty,  co  už ministrovaly,  a  na začátku  kázání  si  p.  farář  vzal  mikrofon
a dětem  kladl  někdy  záludné  otázky.  A  nejen  náboženské.  Tak  se  mohl  celý  kostel
postupně dozvědět, že jako dárek k narozeninám by mi některý ze synů koupil zapalovač,
v neděli ráno měl k snídani chleba s hořčicí a děkovat za převlékání postelí mi nemusí,
protože  si  to  dělají  sami.  Zvláštní,  že  mi  neutkvěla  žádná  odpověď  na  otázku
náboženskou. To asi byli ticho. Co mám povídat, zima mi v té chvíli nebyla, ale pan farář
si to užíval. I s velkým rizikem pro něj zavedl biblická setkávání v rodinách, kterých jsme
se později s manželem taky zúčastňovali. Ráda vzpomínám na to společenství, které tehdy
vzniklo. A je velká škoda, že v současné svobodné době je na biblických hodinách často
míň lidí než za totality. 

 Z naší farnosti P, Krink odešel v r. 1991, jako člen jezuitského řádu působil jako
novicmistr v Kolíně. Právě v té době, kdy už jsem byla v kontaktu s paní učitelkou Evou,
přijel  P.  Krink do Žamberka,  sešli  jsme se v podobné „biblické“  sestavě,  vyměnili  si
telefony a maily a občas si psali. V roce 2009 tu byl na primici, mnozí jste se s ním právě
tady měli možnost setkat. 

 Prošel  několik  farností,  jeho  poslední  působiště  byla
Příbram. Tam jsme ho v červenci v roce 2017 byli s manželem
navštívit,  už  v  té  době  měl  zdravotní  potíže,  které   mu
ztrpčovaly  život.  Postupně se  stav  zhoršoval,  někdy během
roku  2018  byl  dlouhodobě  nemocný  a  službu  v  Příbrami
ukončil. Byl umístěn do pečovatelského zařízení,  ale přál  si
změnu. Poslední asi 2 roky je právě ve Veselí nad Lužnicí,
v krásném moderním prostředí,  kde je  o  něj  pečováno.  Ač,
podle svých slov, díky covidu výrazně zhubl několik desítek
kg,  některé  zdravotní  problémy  nezmizely.  Díky  nim
potřebuje pravidelnou péči a dohled.  

Naši návštěvu uvítal, s velkým zájmem si opakovaně prohlížel  kalendář s fotkami
kostela a ptal se na různé věci. Udělaly mu radost pozdravy, které jsme vyřídili, asi po
hodině jsme se rozloučili. 

Jsem ráda, že lidé, kteří ve stáří zůstanou třeba úplně sami a jsou odkázáni na péči
druhých, mohou mít šanci na péči  v důstojném prostředí. Kněží se to týká především.
Myslím,  že  když si  někdo z  farnosti  na  něj  vzpomene  v  této  době třeba  jen  lístkem
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s pozdravem, udělá mu to radost. Třeba si už nevybaví Vaši tvář, ale bude vědět, že na něj
Žamberk nezapomněl. Zaslouží si to.

Marie Jägerová

ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Myšlenka uskutečnit  setkávání seniorů trvala delší  dobu, leč covid na to měl jiný
názor. Tak jsme se začali pravidelně setkávat až od května, nejprve po 14 dnech, pak jsme
se rozhodli, že jednou za měsíc to pro všechny bude přijatelnější. Ne vždy se sejdeme
všichni, nic není povinné. Stoly máme obsypané vším, co kdo přinese, dáme kávu, čaj
a povídáme. Několikrát jsme si s panem farářem prohlíželi jeho fotky z mládí, z táborů,
z hor, někdy se staví jen na popovídání a modlitbu. Jeden z nás si většinou připraví krátké
duchovní zamyšlení. Vzhledem k tomu, že se setkáváme v úterý, většina se po setkání na
faře zúčastní i následující mše svaté.

Adventní  setkání  bylo trochu jiné,  měli  jsme pozvaného  hosta,  imitátora  Václava
Faltuse. Většina ho dobře známe z TV, ale není nad to se s ním setkat „naživo“. Byly to
zábavné dvě hodiny plné smíchu a zajímavostí, rozcházeli  jsme se o dost  později  než
jindy. Jen škoda, že nemoc několika lidem zabránila být mezi námi. Zároveň jsme popřáli
k narozeninám panu Tejklovi, který je pravidelným účastníkem a pro své sousedky také
ochotným „taxikářem“ na nedělní mši svatou. Tak na zdraví!

I v příštím roce budou setkávání pokračovat, vždy první úterý v měsíci od 16 hodin,
pokud  nebude  výjimka.  A  program?  Jaký  si  ho  uděláme,  takový  ho  budeme  mít.
Pracujeme na plánech, zapojte se s námi.

Všem přejeme hezké duchovní prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a potřebné
zdraví. A Nový rok ať je pro nás nový vším, co můžeme sami změnit k lepšímu. A nad
tím ať bdí Pán svou žehnající rukou.

Marta Králová a Marie Jägerová
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17.11. A 25.11.2022 U NÁS V PÍSEČNÉ

17. listopad se stal snad i do budoucna dnem, který u nás v kostele připomene dva
významné  svátky.  Nejenom Den  boje  za  svobodu a  demokracii,  ale  také  významnou
slavnost patronky našeho kostela, svaté Kateřiny Alexandrijské.

Na  začátku  mše  svaté  nás  Otec  Wiesław  překvapil  dárkem,  který  si  na  tuto
bohoslužbu  připravil:  nový  zlatý  ornát  se  svatou  Kateřinou  a  s  jejími  atributy.  Moc
děkujeme i za slova homilie o moudrosti, pošetilosti, vztazích a zájmu o sebe navzájem.
O odvaze a lásce. Poutní mši doprovázeli muzikanti rodiny Klížových a na závěr jsme
společně zazpívali i naši státní hymnu.

Na faře nás čekalo občerstvení a maximálně vyhřáté prostory pod altány. Výborná
byla dýňová polévka na zahřátí, nápoje, sladkosti a na grilu opravdu, ale opravdu velký,
uzený krocan. Všeho bylo dost. Plynové ohřívače zútulnily prostor pod přístřeším, ale
hlavně čaj a svařák dodal chybějící teplo. Posezení a zábava se s večerem přesunula do
příjemného prostředí fary.

Děkujeme  osvědčené  čtveřici  kuchařů,  kteří  menu  připravili,  podpůrnému  týmu
u grilu, pípy, dřezu a topidel. Velké díky všem za donesené dobrůtky a podporu tohoto
setkání.

25.listopadu jsme se také sešli. Bylo to u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na
návsi v Písečné. Otec Wiesław byl požádán o slovo k nadcházejícímu Adventu. K velké
radosti dětí i dospělých se za jejich účasti po dvou letech rozsvítily stromy. Jak víme,
v době covidu nebyla setkání možná. I tato událost se vydařila.

Od kostela sv. Kateřiny v Písečné Vám přejeme radostné Vánoce a ať Vás po celý
rok  doprovází  paprsky  z  betlémské  jeskyně,  které  rozehřejí  chladná  srdce  a  prosvítí
temnotu těžkých chvil života.

Hanka Ryšavá
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JMÉNA V BIBLI

V tomto biblickém testu se zaměříme na jména ve Starém zákoně.

1. Jak se jmenoval král, který se musel dívat na popravu
svých synů, než ho oslepili a odvedli do zajetí?

2.  Jak  se  jmenoval  prorok,  který  napomenul  krále
Davida?

3. Jak se jmenoval vojevůdce Davidova vojska?
4.  Jak  se  jmenoval  vojevůdce,  který  byl  pochován  do

hrobu i s hlavou svého krále?
5.  Jak  se  jmenoval  muž,  od  kterého  David  koupil

pozemek, na kterém byl později postaven chrám?
6. Jak se jmenoval judský král, který byl korunován ve

svých osmi letech?
7. Jak se jmenoval Gedeón, když po zničení Baalova oltáře dostal nové jméno?
8. Jak se jmenoval muž, jehož děti zahynuly ve vichřici?
9. Jak se jmenoval soudce, jehož synové a vnuci jezdili na sedmdesáti oslátkách?
10. Jak se jmenoval vězeň, který dostával jako denní příděl potravy jeden bochníček

chleba?
11. Jak se jmenoval král, který si vystavěl dům ze slonoviny.
12. Jak se jmenoval manžel izraelské prorokyně Debory?

Ondřej Jäger

TROCHA VÁNOČNÍHO HUMORU

Vlčák se dívá na vánočně vyzdobenou jedličku v obýváku a zasněně si povzdechne:
„Můj  pán  je  jednoduše  nejlepší.  Který  pes  může  říct,  že  má  doma  záchod,  a  ještě
s elektrickým osvětlením?“

Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, co jste měli letošní Vánoce pod stromečkem?"
A Pepíček odpoví: "Stojan, paní učitelko.“

Obžalovaný byl předvolán k soudu o Vánocích. Soudce se ptá předvedeného muže:
„Za co jste tady?“
„Za předčasné vánoční nákupy.“
„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval?“
„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.“

„Opravdu mi přineseš nové bubny?“ ptá se Pepíček Ježíška.
Odpověď zněla: „Ano, protože tví rodiče letos opravdu moc zlobili.“
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Anička se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: 
„Ježíšku, dones mi kolo!“
„Ježíšek není hluchý“, domlouvá jí sestra.
„Ale babička ano!“

Sněhulák: „Divné, všude cítím mrkev!“
z internetu čerpal Lukáš Sourada

KŘÍŽOVKA

… (René Descartes)

Pavel Holubář
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LITURGICKÝ SLOVNÍČEK

      V tomto čísle se zaměříme na pojmy z liturgického názvosloví začínající písmenem K.

kadidelnice –  kovová  nádoba,  zavěšená  na  řetízcích,  uzavřená  dírkovaným
poklopem, který se nechá řetízky povytáhnout, aby se do kadidelnice mohlo vložit žhavé
dřevěné uhlí  a  nasypat  na ně  kadidlo (to  se uschovává a  přináší  k  oltáři  ve schránce
v podobě lodičky na noze – tzv. navicula)

kadidlo – vonná pryskyřice,  používaná při liturgických úkonech k okuřování jako
projev očišťování a vzdání úcty; původně přírodní materiál z exotických rostlin, dnes se
vyrábí i synteticky

kalich – nádoba ke konsekraci  vína při  mši sv. zhotovená a umělecky vyzdobená
z kovu, obvykle pozlacená

kapitula – sbor kanovníků při katedrálním kostele; v řeholních společnostech se toto
označení používá také pro shromáždění všech plnoprávných členů

klerika –  též  talár  či  sutana;  mimoliturgické  oblečení  duchovenstva  (kromě
řeholníků); dlouhý po kotníky sahající oděv na zapínání vpředu na knoflíky; kněží nosí
kleriku černou, biskupové fialovou či černou s fialovým lemováním a fialovými knoflíky
a kardinálové červenou a papež bílou

klérus –  duchovní  stav,  duchovenstvo;  členem kléru  se  stává  laik (muž)  přijetím
jáhenského svěcení nebo složením slavných slibů v řeholním společenství a připravující
se na kněžské povolání

kolárek – bílý, pevný, až dozadu uzavřený límec kolem krku, který nosí klerikové

konkláve – místnosti připravené pro kardinály, kde v odloučení od světa vykonávají
volbu papeže; rovněž se tak dá označit celý postup volby papeže

konsekrace – proměnění chleba a vína v Tělo a Krev Krista Pána při proměňování při
mši sv.; též svěcení oltáře, kostela

konvent – část kláštera (budova) obývaná řeholníky

korporál – lněné naškrobené plátno v podobě čtverce, které se rozprostírá při mši sv.
na oltář pod kalich nebo pod Nejsvětější svátost oltářní

kropenka – kamenná nebo kovová nádoba na svěcenou vodu umístěná u vchodu do
kostela k označení křížem na znamení očisty

krucifer – též kruciferář; ministrant, který v čele liturgického průvodu nese procesní
kříž; před ním může jít pouze navikulář s loďkou a turiferář s kadidelnicí (například při
vstupním průvodu),  vlevo  a  vpravo  od  krucifera  jde  ceroferář;  do  liturgické  reformy
provedené po druhém vatikánském koncilu zastával funkci krucifera podjáhen
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křtitelnice – nádoba mísovitého tvaru z kamene nebo kovu; slouží  ke křtu a stojí
samostatně v kostele na čestném místě

Přiřazovačka  k  předchozímu  tématu  (písmena  I  a  J):  (nápovědu  hledejte
v liturgickém slovníčku v předchozím čísle zpravodaje /září 2022/ na straně 21)

insignie          diakon; nižší stupeň svěcení

jáhen           vyobrazení Krista, bohorodičky a světců a výjevy z jejich života

interdikt        začáteční písmena latinského nápisu na Kristově Kříži

ikona        odznak hodnosti

INRI          nápravný trest zamezující přístup ke svátostem

z internetu čerpal Lukáš Sourada

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 28. 11. 2022

Přítomni:  P.  Wiesław  Kalemba,  Marie
Souradová,  Michaela  Foglová,  Aneta
Holubářová,  Marie  Hanzelková,  Bohumila
Lipenská, Ondřej Jäger, Tomáš Ježdík

On-line: Jaroslav Vychytil
Omluveni:  Jitka  Macháčková,  Marek

Faltus
Otec W. poděkoval za vše, co se podařilo, za veškeré práce kolem i uvnitř kostelů, za

setkávání a pomoc s pracemi na faře, za uspořádání farního dne v Písečné. Děkuje též obci
Písečná za pozvání na zahájení adventní doby a rozsvícení vánočního stromu.

Proběhla informace o plánovaných akcích pro děti a mládež pro příští rok. V březnu
o jarních prázdninách pojedou mladí ze Spolča na chatu do Jeseníků, v létě se mohou děti
těšit na dva tábory. Vodácký tábor –  řeka Otava – termín 16.-22. července 2023

Dětský farní tábor – tábořiště Svratouch – termín 20.-27. srpna 2023
Další  velkou  duchovní  akcí  pro  mladé  bude  SDM  (Světové  dny  mládeže,  tj.

celosvětové setkání mládeže) v portugalském Lisabonu. Termín: 1.-6. srpna 2023. Otec
Wiesław navrhuje, aby farnost částečně podpořila finančně ty z mladých, kteří se aktivně
podílí na životě farnosti a setkání by se nemohli zúčastnit z finančních důvodů.

Pastorační plán farnosti

Prosinec
Začíná adventní období. Každý adventní čtvrtek v prosinci budeme mít možnost zajít

na rorátní mši svatou, která začíná v 6 hodin ráno v chrámu sv. Václava v Žamberku. Poté
bude setkání u společného stolu při snídani na faře.
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Mše svatá s návštěvou Mikuláše a andělů bude v sobotu 3. prosince v zámecké kapli
od 16:30 hodin.

Instalace  vánočních  stromků  do  kostela  sv.  Václava  a  s  tím  spojená  výzdoba  je
naplánována na sobotu 17. prosince od 8 hodin ráno. V tento den bude také možnost
přistoupit ke svátosti smíření od 10 hodin.

Na sv. Štěpána 26. prosince bude tradiční výšlap na Žampach.  Sraz je na velkém
parkovišti před Domovem ve 14 hodin odpoledne.

30. prosince bude v 18:30 hodin mše sv. v Žamberku, po mši svaté zveme na vánoční
setkání na faře. Bude možnost přiťuknout si požehnaným vínem.

Příští setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí 16. ledna v 19 hodin.
Zapsala: Marie Souradová          Schválil: P. Wiesław Kalemba

VÁNOČNÍ RODINNÁ SETKÁNÍ

Jsou to dny, kdy máme někdy pocit, že nevyjdeme z kuchyně, ale i dny, kdy se jezdí
na návštěvy k babičce a dědovi, k rodičům či tchyni a tchánovi. Možná se tam sjíždí celé
příbuzenstvo, sourozenci, bratranci a sestřenice. A každý něco přiveze na společný stůl
hojnosti. Ti, kteří takové setkání organizují, si zaslouží pomoc a poděkování.

   Představuji si babičku – maminku, které děti už dávno vylétly z hnízda, jak se asi
těší na vnoučátka a každoroční velkou hostinu. Napadá mě taky, jestli se opravdu těší na
to vše, co je s tím spojené. A jak léta minou, vnoučat přibývá a je možné, že i ta krásná
tradice se jeden rok změní a babička s dědou budou jezdit k dceři či synovi. A možná pak
pochopíme, jak ta krátká chvíle oběda a odpolední kávy je ve skutečnosti dlouhá a plná
příprav a co všech ta tvořitelka rodinných tradic musela obstarat, nakoupit, upéct a uvařit.
Jaké to asi je, mít to své hnízdo zase plné švitořivých vnoučátek a odrostlých dospělých
dětí. Kdo tuto možnost máte a jste pozvaní na vánoční oběd, užívejte si ho s pokorou
a vděčností. A pokud se velké rodinné návštěvy odehrávají u vás doma, užívejte si ho
také. Protože to hnízdo je právě teď plné a nejspíš je to ten nejkrásnější čas. 

TVOŘENÍ ANDÍLKŮ

Budete potřebovat: papír A5, rolničku
nebo korálek, stužku, lepidlo

Papír  složte  po  delší  straně  do
harmoniky,  Ohyb,  který  je  přesně
uprostřed  papíru,  nastřihněte  asi  do
třetiny. Vzniklé dvě části papíru od sebe
přehněte  na  opačné  strany  směrem  ke
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zbytku složeného papíru. Tím vznikne andělská sukně a křidélka. Každé křídlo přilepte
k sukni  lepidlem.  Ze  stužky  vyrobte  poutko,  na  které  navlékněte  rolničku  a  lepidlem
přilepte  k  šatům.  Andílek  je  hotový!  Rolnička  darovaná  o  Vánocích  přináší
obdarovanému štěstí po celý rok.

A druhého andílka z polínka zvládnete také hravě. 
Vybráno  z  knihy  „Vánoční  tradinář  od  Dušiček  po  Hromnice“  od  Martiny

Boledovičové a Martiny Viktorie Kopecké. 
Lída Kladivová

O VÁNOCÍCH

Dobrý Bože,  slavíme dnes  Vánoce,  slavnost  našeho vykoupení,  slavnost  narození
tvého Syna. Přišel k nám jako maličké dítě.

Znázornění Betléma či obraz Panny Marie, která s láskou objímá své novorozeňátko
nebo zbožně klečí před Dítětem v jeslích, mě hluboce dojímají. Zjevují mi tvou něžnou
lásku.  Ta  nepřichází  s  mocí.  Je  jako  maličké  dítě,  jež  beru  do  náruče  a  houpám na
kolenou.

To božské Dítě, jak nám říká dnešní slavnost, neleží  jen v jesličkách v betlémské
stáji. Odpočívá i v mém srdci. Dej mi dnes, ať pevně uvěřím a ať také zakusím, že je to
božské Dítě opravdu ve mně, ať se mé srdce naplní  láskou, neboť ty sám ses v něm
narodil.

Protože ses ve mně narodil, poznávám svou důstojnost. Odvažuješ se přijít na svět
v chlévě  mého  srdce,  abys  mi  v  každodenní  všednosti  života  připomínal,  že  ve  mně
přebývá  tajemství,  které  mě  přesahuje.  Toto  tajemství  tvé  lásky,  viditelné  v  Dítěti
v jesličkách,  přebývá  ve  mně  a  je  mezi  námi.  Poskytuje  nám  domov  v  nás  samých
i v našich  vzájemných  vztazích.  Ve  svém domě nejsme  sami.  Ty  sám sis  zvolil  dům
našeho života za svůj příbytek. Dej, ať se nanovo zabydlíme ve svém srdci a ve svém
domově jako lidé, kterým se dostalo cti stát se místem tvé přítomnosti.

Převzato z publikace „Moje modlitební kniha“ od Anselma Grüna.
František Mazura

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU  

    1. Sidkiáš..........................2 Král 25,7
    2. Nátan............................2 Sam 12,1-10
    3. Jóab..............................2 Sam 8,15-16
    4. Abnér............................2 Sam 4,12
    5. Ornán............................1 Par 21,24-26
    6. Jóšijáš...........................2 Král 22,1

    7. Jerubaal.........................Soud 6,32; 7,1
    8. Jób.................................Jób 1,18-19
    9. Abdón............................Soud 12,13-14
    10. Jeremjáš.........................Jer 40,5
    11. Achab.............................1 Král 22,39
    12. Lapidót...........................Soud 4,4
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB  

24. 12. 2022 Štědrý den: 15,00 hod. Líšnice
Sobota 17,00 hod. Písečná

21,00 hod. Slatina nad Zdobnicí
24,00 hod. Žamberk – půlnoční mše sv.

25. 12. 2022 Slavnost Narození Páně:   9,30 hod. Žamberk
Neděle 11,00 hod. Písečná

26. 12. 2022 sv. Štěpán:   9,30 hod. Žamberk
Pondělí  

27. 12. 2022 sv. Jan Evangelista: 18,00 hod. Žamberk
Úterý

28. 12. 2022 sv. Betlémské děti: 18,00 hod. Slatina nad Zdobnicí
Středa

29. 12. 2022 sv. Tomáš Becket:   7,30 hod. Žamberk
Čtvrtek 16,00 hod. Žamberk – Albertinum

16:45 hod. Žamberk – Penzion

30. 12. 2022 Svátek Svaté rodiny: 17,00 hod. Písečná
Pátek   18,30 hod. Žamberk

31. 12. 2022 sv. Silvestr:   16,30 hod. Žamberk – zámecká kaple
Sobota 18,00 hod. Líšnice

1. 1. 2023 Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok:

Neděle   8,00 hod. Slatina nad Zdobnicí
  9,30 hod. Žamberk
11,00 hod. Písečná

Děkujeme všem,  kdo napsali  své příspěvky do tohoto čísla  Farního zpravodaje.  Další
písemné příspěvky můžete posílat na adresu:  fzzamberk@gmail.com. Další číslo plánujeme
na březen  2023.  Technické náklady na výtisk  Farního zpravodaje  činí  10 Kč.  Dobrovolné
příspěvky na jejich úhradu můžete vhazovat do kasiček k tomu určených přímo v kostele.

Členové  redakční  rady  Farního  zpravodaje  jsou:  P.  Wiesław Kalemba,  Ondřej  Jäger,  Iva
Kočová,  Marie Souradová,  Lukáš Sourada.  Zpravodaj byl vydán díky dobrovolným příspěvkům
aktivních farníků. Svoje připomínky a příspěvky můžete zasílat na email: fzzamberk@gmail.com.
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky upravovat či krátit.
        Fotogalerie:   http://www.dekanstvizamberk.cz/foto/  
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